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Strenge hygiejnekrav i en
branche med fart på
Det professionnelle køkken
Både restaurationsbrancen og fødevarebranchen som
helhed er underlagt de strengeste krav til hygiejne. Det
stiller store krav til gulvbelægningerne, som skal kunne
rengøres med meget varmt vand og skrappe
rengøringsmidler.
Samtidig skal gulvene være skridsikre - også når der
spildes og det til tider går så stærkt, at der ikke er tid til at
fjerne spild med det samme.
Hygiejniske, varmeresistente gulve
Ucrete gulve fra Master Builders Solutions er den ideelle
løsning, når der stilles strenge krav til gulvene. Ucrete
gulve kan rengøres til samme standard som rustfrit stål.
De tåler rengøring med effektive rengøringsmidler og
meget varmt vand (op til 120 °C) uden, at belægningen
løsner sig fra underlaget. Endelig er Ucrete belægninger
tætte og uigennemtrængelige og giver ikke plads til
bakterievækst. Derfor er Ucrete certificeret iht de høje
krav fra HACCP og IFS (International Food Standard).

Vores reference i Rust (Belgien):
Køkken på plejecenter Betzke

Skridsikkerhed efter valg
Skridsikring er vigtig af hensyn til de ansattes sikkerhed.
Graden af skridsikkerhed er et valg, som må tages alt
efter, hvor tit gulvet er vådt eller fedtet, og hvor hurtigt
der fjernes spild. Ligeledes er det væsentlig at medregne
rengøringsmetoder i ligningen. Vaskes gulvene fx med
maskine eller moppe? Ucrete gulvene findes med
forskellige grader af skridsikring, så det kan tilpasses
nøjagtigt det behov, der findes i det specifikke køkken.
Slidstærkt og resistent
Ucrete gulve blev oprindeligt udviklet til at møde krav i
industrien. Derfor er de utroligt slidstærke, med høj
slagstyrke og kan holde til at der fx tabes tunge gryder.
Samtidig har de høj kemisk resistens og tåler citronsyre,
eddike, sukker og lignende. Ucrete gulve kan også
anvendes i køle- og fryserum, idet de tåler helt ned til -40°C.

Anbefalet løsning til storkøkkener
Ucrete HF100RT eller Ucrete DP10 / DP20*

*Afhængig af de specifikke krav til gulvet. Tal gerne
med vores gulvspecialister for vejledning.

Fordele ved Ucrete
•
•
•
•
•

Hygiejnisk
Skridsikkert
Temperaturresistent op til 120 °C
Slidstærkt og slagfast
God gangkomfort

Vores reference i Rüsselsheim (Tyskland):
GPR køkken - sundhed og plejecenter
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Vores reference i Rotterdam (Holland):
Floating Pavilion
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Det perfekte gulv til
spisestedet
Flotte gulve til restaurant, café, bar og kantine
Et spisested skal både være et rart sted at være og helst
servere god mad. Samtidig er det en arbejdsplads, hvor
der gås rigtig mange skridt. Maden kan vi ikke hjælpe
med, men vi kan bidrage til både hyggen og
gangkomforten.

Anbefalet løsning til restauranter,
kantiner m.m.
MasterTop 1327-20dB*

Stemningsfuldt, hyggeligt eller moderne og cool?
MasterTop gulve kan indfarves specielt til det specifikke
rum og kan leveres i nøjagtig den farve, der passer til
interiør og design. Gulvene kan også laves med mønstre,
slogans eller indbyggede logoer. Med MasterTop har
indretningsarkitekten en unik mulighed for at få flotte
gulve, som understøtter den ønskede stemning.
Komfort til trætte fødder eller lyddæmpning?
Heldigvis behøver du ikke vælge - komfort og
lyddæmpning fås i én og samme løsning, nemlig
MasterTop 1327 systemet. Dette polyuretanbaserede
gulvsystem dæmper trinlyde med op til 20dB! Det
hjælper til at skabe et behageligt miljø. Samtidig er
gulvet blødt og behageligt at gå på uden, at man
dermed går på kompromis med slidstyrke og
holdbarhed.

*Afhængig af de specifikke krav til gulvet. Tal gerne
med vores gulvspecialister for vejledning.

Fordele ved MasterTop 1327 gulve
•
•
•
•
•

Fugefri og rengøringsvenlige
Trinlydsdæmpende med op til 20 dB
Elastisk med høj gangkomfort
Slidstærkt og holdbart
Fås i utallige farver

Vores reference i Affalterbach (Tyskland):
Mercedes-AMG
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Vores reference i Izmir (Tyrkiet):
Yasar Universitetet
© Ozzy Turan

Vores reference i Neckarsulm (Tyskland):
Bechtle AG

Vores reference i Baar-Inwil (Schweiz): Zuwebe
© Ottiger Fotografie Zug / HTS Architekten, Cham

Master Builders Solutions
fra BASF

Med varemærket Master Builders Solutions har BASF samlet al sin
ekspertise for at skabe løsninger til nybyggeri, vedligeholdelse,
reparation og renovering af konstruktioner. Master Builders Solutions
bygger på mere end hundrede års erfaring i byggebranchen.
Knowhow og erfaringer fra BASF’s verdens-omspændende netværk
af byggeeksperter udgør kernen i Master Builders Solutions. Vi
kombinerer de rette elementer fra vores portefølje for at løse netop
dine bygningsmæssige udfordringer. Vi samarbejder på tværs af
fagområder og regioner og trækker på vores erfaringer fra utallige
byggeprojekter over hele verden. Vi udnytter globale BASF-teknologier
såvel som vores dybdegående viden om lokale bygnings-mæssige
behov til at udvikle innovative løsninger, der bidrager til din succes og
til at fremme bæredygtigt byggeri.

Vores omfattende portefølje
Betonadditiver
Cementadditiver
Løsninger til underjordiske konstruktioner
Løsninger til vandtætning
Fugemasser
Løsninger til reparation og beskyttelse af
beton
 Specialmørtler
 Epoxy- og polyuretanbelægninger







Master Builders Solutions
fra BASF til byggeindustrien
MasterAir
Løsninger til beton med
kontrolleret luftindhold

MasterFlow
Løsninger til arbejde med grouts

MasterPel
Løsninger til vandtæt beton

MasterSet
Løsninger til hærdningskontrol

MasterFiber
Løsninger til berforstærket beton

MasterPolyheed
Løsninger til beton

MasterSuna
Løsninger til sand og sten i beton

MasterCast
Løsninger til betonvareindustrien

MasterGlenium
Løsninger til selvkompakterende
beton

MasterPozzolith
Løsninger til forbedrede
betonegenskaber

MasterSure
Løsninger til ekstraordinær
bearbejdelighed

MasterCem
Løsninger til cementproduktion

MasterInject
Løsninger til betoninjektion

MasterEase
Løsninger til beton med lav
viskositet

MasterKure
Løsninger til beskyttelse mod
udtørring af nyudstøbt beton

MasterProtect
Løsninger til over adebehandling
af beton

MasterTop
Løsninger til fugefri industriog
erhvervsgulve

MasterRheobuild
Løsninger til beton med høj styrke

MasterEmaco
Løsninger til betonreparation

MasterLife
Løsninger til forbedrede
betonegenskaber

MasterRoc
Løsninger til underjordiske
konstruktioner

Master X-Seed
Løsninger til styrke acceleration
af beton

MasterMatrix
Løsninger til at forbedre
betonens rheologi

MasterSeal
Løsninger til vandtætning og
kunststofbelægning

MasterBrace
Løsninger til betonforstærkning

MasterFinish
Løsninger til formslipmidler

		
		

Ucrete
Gulvløsninger til ekstreme
påvirkninger

KONKRETE, BÆREDYGTIGE FORDELE
AVANCERET
KEMI FRA MASTER BUILDERS SOLUTIONS


Lad tallene tale for sig selv: Vi har beskrevet nogle af vores mest økoeffektive produktsystemer
til beton- og elementproduktion, bygge- og anlægsvirksomhed samt gulvbranchen.

sustainability.master-builders-solutions.basf.com

BASF A/S
Hallandsvej 1
DK-6230 Rødekro
Tlf.: +45 7466 1511
denmark@basf.com
www.master-builders-solutions.basf.dk

BASF AS
Lilleakerveien 2C
Postboks 563
NO-1327 Lysaker
Tlf.: +47 90 11 47 10
www.master-builders-solutions.basf.no

Oplysningerne i denne publikation er baseret på vores aktuelle viden og erfaring, og er således ikke en garanti for produktets kontraktmæssige aftalte kvalitet. Da arbejdsforhold og anvendelsesområderne hos brugeren ligger uden for vores kontrol, kan BASF A/S ikke påtage sig et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet. Brugerne er således ikke
fritaget fra at udføre egne undersøgelser og tests. Produktets kontraktmæssige aftale kvalitet på tidspunktet for risikoens overgang er udelukkende baseret på oplysninger på det tekniske datablad.
Alle beskrivelser, tegninger, fotogra er, oplysninger, dimensioner, vægtangivelser m.m. i denne publikation kan ændres uden forudgående varsel. Modtageren af vores produkt er ansvarlig for at sikre
overholdelse af alle ejendomsrettigheder og eksisterende love og retsforskrifter (04/2018).
® = registreret væremærke for BASF gruppen i mange lande.
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